
 

 

 

 

Vroege-vogels-verkoop: 5 concerten in het Van Goghkerkje voor € 55,00?  
 

 

Cultuur Overdag wil de prijzen van haar activiteiten zo laag mogelijk houden. Dat is alleen mogelijk als 

er veel bezoekers zijn. Bij het vaststellen van een toegangsprijs is het bezoekersaantal echter nog niet 

bekend. Om het financiële risico van weinig bezoekers af te dekken, moet worden gewerkt met een op-

slag. De toegangsprijs voor voorstellingen in het Van Goghkerkje in het nieuwe seizoen is daarom € 

13,50. 

De prijs van een voorstelling kán lager zijn als per voorstelling minimaal 60 kaarten worden verkocht. 

Daarom wordt overwogen een ‘5-in-1’abonnement aan te bieden: voor € 55,00 ontvangt u een toe-

gangsbewijs voor 5 voorstellingen in 2018 in het Van Goghkerkje. Deze prijs is inclusief een drankje in 

de pauze of na afloop van een voorstelling. Met het abonnement wordt bijna 20% korting op de entree-

prijs geboden. 

  
In 2018 gaat het (onder voorbehoud) om de volgende voorstelling: 

•          20 september (14.30 uur): ‘Barbara’ door Agnès Bergmeijer (chansons) 

•          18 oktober (14.30 uur): klassieke muziek door Nanneke Schaap 

•          11 november (14.30 uur): Bach concert door Vincent van Amsterdam (accordeonist) 

•          22 november (14.30 uur): mini-opera Carmen, voorafgegaan door een lezing 

•          20 december (14.30 uur): concert in Kerstsfeer door Rôse-Ile 

  
Heeft u interesse in het ‘5-in-1’ abonnement? Stuur dan vóór 1 juli a.s. een mail naar  

info@cultuuroverdag.nl en we nemen contact met u op. 
 

 

 

 

Dinsdag 12 juni 2018: film 'Maudie' 
 

 

 

 

  
 

Praktische gegevens 

Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur) 

Einde film: ongeveer 12.25 uur (zonder pauze) 

Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 

Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 

Kaartverkoop: op werkdagen tijdens kantooruren aan de balie 

van Het Klooster  

Inhoud film 

Maud is een tengere vrouw met een sterke wil. Ondanks haar fy-

sieke mankementen verlangt ze ernaar onafhankelijk te zijn, zich 

los te maken van haar bezorgde familie en te schilderen.  

Met dit doel neemt ze een baan als huishoudster bij visboer Ever-

ett Lewis. Hij is een stugge, afstandelijke man die gewend is om 

alleen te wonen in zijn afgelegen huisje in Nova Scotia. Toch lukt 

het Maud om zijn vertrouwen te winnen met haar optimisme en le-

venslust. Onverwacht wordt Everett verliefd op haar, maar Maudie 

is bang om gekwetst te worden. 

 

 

 

Zaterdag 16 juni: Cultuur Overdag bij Jan Linders 
 

 

Na een zeer geslaagde actieweek eind april/begin mei staat er op 

zaterdag 16 juni wederom een actiedag op het programma in het 

kader van het Jan Linders Fonds. 

Van 10:00 uur tot 15:00 zullen vrijwilligers van Cultuur Overdag 

aanwezig zijn om mini-appelflappen te verkopen. Dus, als u ons 

wilt steunen, kom dan op 16 juni naar Jan Linders (Vincent van 

Goghstraat, Nuenen) om wat lekkers voor bij de koffie/thee te ko-

pen. Ook kunt u ook nog steeds uw kleding doneren in de kleding-

container in de winkel. We zien u graag op 16 juni!  
 

 

 

 

 

Donderdag 12 juli 2018: film 'Secret in their Eyes' 
 

 

 

 

 

   
 

Praktische gegevens 

Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur) 

Einde film: ongeveer 12.30 uur (zonder pauze) 

Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 

Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 

Kaartverkoop: vanaf 12 juni op werkdagen tijdens kantooruren 

aan de balie van Het Klooster 

 

Inhoud film 

Een team van FBI-onderzoekers, Ray (Chiwetel Ejiofor) en Jess 

(Julia Roberts), raakt verscheurd wanneer ze ontdekken dat de 

tienerdochter van Jess op brute en onverklaarbare wijze is ver-

moord. Dertien jaar later, na altijd op zoek te zijn geweest naar de 

ongrijpbare moordenaar, heeft Ray een nieuw spoor ontdekt waar-

van hij zeker is dat hij de zaak kan oplossen. 

Maar niemand is voorbereid op het onbeschrijfelijke geheim dat 

laat zien wat de vernietigende effecten van wraak kunnen zijn. 
 

 

 

Dinsdag 14 augustus 2018: film 'Manchester by the Sea' 
 

 

Praktische gegevens 
Aanvang film: 10.30 uur (foyer open vanaf 10.00 uur) 

Einde film: ongeveer 12.45 uur (zonder pauze) 

Prijs: € 6,50 (incl. koffie/thee) 

Locatie: Het Klooster (Park 1, Nuenen) 

Kaartverkoop: vanaf 12 juli op werkdagen tijdens kantooruren 

aan de balie van Het Klooster  

Inhoud film 

De film vertelt het verhaal van de familie Chandler, een arbeiders-

gezin. Nadat zijn oudere broer Joe plotseling komt te overlijden, 

krijgt een stugge klusjesman Lee de voogdij over zijn 16-jarige 

neefje Patrick. Lee keert terug naar zijn geboortedorp om voor 

hem te zorgen. Daar wordt hij herinnerd aan een tragisch verleden 

met zijn vrouw Randi in de omgeving waarin hij is opgegroeid. 

  

 

 

 

 
   

 

 



 

Overzicht data en activiteiten nieuwe seizoen 
 

 

De planning voor het theaterseizoen 2018/2019 in nagenoeg rond. Iedere maand vertonen we weer 

een film én is er een concert in het Van Goghkerkje. Verder zijn er twee concerten die in het teken 

staan van de componist J.S. Bach. Een overzicht van de data en de activiteiten kunt u vinden op onze 

website.  
 

 

 

Uitslag Rabo Clubkas Campagne 
 

Ook dit jaar heeft Cultuur Overdag meegedaan met de Rabo Clubkas Campagne.  

Op maandag 28 mei vond in het Park in Nuenen de uitreiking van de cheques plaats. We kregen een 

cheque uitgereikt met het mooie bedrag van € 314,00! 

We zijn hier erg blij mee en willen dan ook iedereen bedanken die op ons heeft gestemd! 

   
 

 

 

 

 

 

Cultuur Overdag gaat zorgvuldig met uw gegevens om! 
 

 

Het kan u niet ontgaan zijn: nieuwe wetgeving verplicht organisa-

ties hun klanten, leden etc. te informeren over de gegevens die 

over hen worden opgeslagen. Cultuur Overdag gaat zorgvuldig 

met uw gegevens om. We slaan geen onnodige gegevens op en 

stellen deze niet ter beschikking aan andere organisaties. 

Gegevens die we registeren: uw naam en mailadres i.v.m. verzen-

ding van de nieuwsbrief, uw naam en mailadres als u kaarten be-

stelt via de website. Als u betaalt met iDeal worden daarvoor door 

de bank gegevens gebruikt die gangbaar zijn in het betalingsver-

keer. 

 

Als u onze nieuwsbrieven niet meer wilt ontvangen: u kunt zich al-

tijd uitschrijven. Volgers van de blogberichten op onze website 

kunnen zich uitschrijven door ons een mail te sturen. De privacy-

verklaring is te lezen op onze website. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws van derden 
 

 

Ga mee OnderWater met het Blue Planet Harp Ensemble op 

zondag 17 juni 2018 

Een muziekbelevenis voor kinderen en volwassenen in de theater-

zaal van Het Klooster.  

 

Bezoekers worden door muziek en geprojecteerde beelden mee-

genomen in de prachtige onderwaterwereld, Aan de voorstelling 

werken mee: het Blue Planet Harp Ensemble (bestaande uit meer 

dan 20 jonge harpisten, leerlingen van Inge Frimout-Hei) én leer-

lingen van de muziekscholen in Helmond/Geldrop en Tilburg. Een 

speciaal voor dit concert opgericht Nuenens Kinderkoor ‘De Zee 

Sterren’  brengt een aantal liedjes ten gehore. Verder is er een op-

treden van Jamiro, een jonge talentvolle accordeonist bekend van 

zijn optreden in Holland’s Got Talent. Tot slot is er muzikale mede-

werking van Mariël van den Bos, fluitiste van het Metropole Or-

kest, en Hugo Melchers, klarinettist van het Gerwens Muziek-

korps. 

Meer informatie over de voorstelling is te vinden op onze website.  
 

 

 

 

 

De volgende Nieuwsbrief verschijnt begin juli 2018.  
 

  

 
  

 


